
 

Poikkeuslupahakemus  

kunnan hukkakaurarekisterissä olevan lisämaan hankinta siementuotantotilalle 

Sivu 1/2 

 

Ruokavirasto • siemenyksikkö • Tampereentie 51, 32200 LOIMAA • puh. 029 530 0400 • viljelystarkastus@ruokavirasto.fi • www.ruokavirasto.fi  
Ruokavirasto 2525/04.00.00.02/2021 

 

Ilmoitus pyydetään palauttamaan siemenyksikköön postitse tai sähköisesti osoitteeseen viljelystarkastus@ruokavirasto.fi. 
 
 
Hakijan tiedot 

 
 
 

 
 
 

Lohkon nimi Lohkon numero Pinta-ala (ha) Hallintaan pvm. Torjuntaohje tai -suunnitelma pvm. Saastunnan aste (viranomainen) Saastunnan aste (oma arvio) 
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Vuosi Viljeltävä kasvi Suunnitellut hoitotoimenpiteet (esim. muokkaus, kasvinsuojelu) Muut kuin tilan koneet ja laitteet 
(esim. yhteiskäyttökoneet, koneurakointi) 

Sadon varastointi, käyttö 
jne. 

Lisätietoja 

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 
 
 
 
 
 

Hakija Tilatunnus Puhelin 

                  

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite 

                  

Syy poikkeusluvan hakemiseen 

      

Tilan hukkakaurarekisterissä olevat lohkot 

      

Toimenpiteet, joilla hukkakauran leviäminen siemensatoon estetään 
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Vuosi Viljeltävä kasvi Suunnitellut hoitotoimenpiteet (esim. muokkaus, kasvinsuojelu) Muut kuin tilan koneet ja laitteet 
(esim. yhteiskäyttökoneet, koneurakointi) 

Sadon varastointi, käyttö 
jne. 

Lisätietoja 
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Vuosi Viljeltävä kasvi Suunnitellut hoitotoimenpiteet (esim. muokkaus, kasvinsuojelu) Muut kuin tilan koneet ja laitteet 
(esim. yhteiskäyttökoneet, koneurakointi) 

Sadon varastointi, käyttö 
jne. 
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Päiväys 
 
 

      

Allekirjoitus 
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